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Beste bezoeker van wzc ’t Blauwhof,
De testresultaten van de testing van woensdag zijn
zeer gunstig. Alle bewoners en personeelsleden
die werden getest, testten negatief op covid-19.
Deze bewoners en medewerkers worden op
woensdag 23/12 opnieuw getest.
De bewoners die momenteel besmet zijn met
covid stellen het algemeen goed, slechts 2
bewoners zijn ernstig ziek.
Als alles verder gunstig evolueert kan op
maandag 28/12 de cohort- afdeling worden
opgeheven en kunnen alle bewoners terug naar
hun vertrouwde kamer verhuizen.
De directie

Bezoekregeling gelijkvloers
Vanaf 29/12 kan het bezoek heropstarten op de
gelijkvloerse afdeling in WZC ’t Blauwhof.
Het bezoek zal zoals voor de oprichting van de cohort
plaatsvinden, hieronder vindt u nogmaals de
algemene principes van het bezoek.
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Gelieve er wel rekening mee te houden dat het avondbezoek op donderdag
31 december niet zal doorgaan, bezoek op 1 januari is wel mogelijk.
Indien de testresultaten van woensdag dit bezoek toch onmogelijk maken, zal
hier opnieuw over gecommuniceerd worden.
Nogmaals dank voor jullie begrip in deze moeilijke tijden en alvast onze beste
wensen voor een hoopvol 2021!

Bezoekregeling

Bezoek is enkel mogelijk op afspraak
Reserveer alleen via het nummer 0473 56 67 48:











Iedere werkdag van 9 tot 12 u en van 14 tot
16 u
Indien de lijn bezet is, vragen wij u op een
later tijdstip terug te bellen.
Reservaties op de voicemail of via sms
worden niet verwerkt.
Reserveer minimaal de werkdag vóór het
gewenste bezoekmoment.
Reservaties voor de komende week worden
vanaf donderdag aangenomen.

Maximaal 2 bezoekers op de kamer
Mogelijke bezoekmomenten per week:
o Maandag tot en met zaterdag: van 14
tot 16 u.
o Donderdag: van 17 tot 19 u.
o Bezoek op zon- en feestdagen is niet
mogelijk.
Iedere bewoner kan tot 3 x per week bezoek
ontvangen
Per bezoekmoment kunnen 10 bewoners per
verdieping tegelijk bezoek ontvangen.
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Iedereen (bezoeker én bewoner)
draagt een chirurgisch mondmasker
tijdens het hele bezoek.



Ontsmet uw handen bij het binnenkomen
van het woonzorgcentrum.
Aan de ingang van iedere afdeling vindt
u ontsmettende spray en doekjes.
Neem deze steeds mee op de kamer en
gebruik deze vóór het verlaten van de
kamer.



Voor verdere info als ook voor het doorgeven van e-mailadressen om de
nieuwsbrief te ontvangen, kan u steeds contact opnemen met de medewerkers
van de sociale dienst:
Algemeen: socd.wzc@ocmwtemse.be
Elke Catthoor

03/710.25.65

elke.catthoor@ocmwtemse.be

Nanou Van De Perre 03/710.25.55

nanou.vandeperre@ocmwtemse.be

Ann Verbeke

ann.verbeke@ocmwtemse.be

03/710.26.15

Voorgaande nieuwsbrieven kan u steeds raadplegen op de site van de
Welzijnsvereniging Sleutelzorg: www.sleutelzorgtemse.be

Uitschrijven nieuwsbrief
Wens je deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Antwoord dan gerust op deze
mail met de melding dat u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen.
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